
Noticias    

Diário de Noticias 

- BANCO DE PORTUGAL : Dívida pública sobe e atinge 132,4% do PIB até março 

- Portugal é o país que mais dinheiro deve ao FMI em todo o mundo 

- Sarkozy quer uma grande zona económica franco-alemã 

- Viriato Soromenho Marques - Torcer sem quebrar 

- Manuel Maria Carrilho - A Europa, de saída da história? 

 

Correio da Manhã 

- Banco de Portugal 1,15 milhões de euros só para advogados 

- Portugal entre os países mais caros no gás e electricidade 

- Europeias 2014 Saiba onde votar e qual o seu número de eleitor 

- Aluno do 9.º ano em Lisboa Impedido de fazer prova por 10 cêntimos 

 

Jornal de Noticias 

- Merkel diz que UE "não é união social" para defender corte nas ajudas sociais 

- Daniel Deusdado - Só a Europa pode salvar o planeta Terra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3927782&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3926565&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3927164&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3927144&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3926877&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/115-milhoes-de-euros-so-para-advogados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/portugal-entre-os-paises-mais-caros-no-gas-e-eletricidade
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/saiba-onde-votar-e-qual-o-seu-numero-de-eleitor160132203
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/impedido-de-fazer-prova-por-10-centimos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3927703&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3926818&opiniao=Daniel%20Deusdado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Juiz insiste no julgamento de governantes da Madeira e reabre processos de 1327 milhões 

- Polícias chamam celeste ao azul das novas fardas que vão custar 18 milhões 

- CGD escapa a onda de prejuízos entre os maiores bancos portugueses 

- Taxa de solidariedade do IRS e fim das deduções nos escalões mais altos geraram 120 
milhões 

- Portugal está entre os países europeus com os preços da energia mais altos 

 

Ionline 

- PCP admite apresentar moção de censura ao governo 

- Juros no crédito à habitação aumentam em Abril pelo 8.º mês consecutivo 

- Contas externas de Portugal com défice de 82 milhões até Março 

- Portugal tem o segundo gás mais caro da Europa antes de impostos 

 

Expresso 

- Salgado recusa demitir-se e responsabiliza toda a gestão do GES 

- Nicolas Sarkozy propõe fim da igualdade dos Estados na União Europeia 

- Mais de metade dos trabalhadores não tem o 12.º ano 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/juiz-reabre-processos-de-1327-milhoes-arquivados-pelo-ministerio-publico-na-madeira-1636932?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/policias-chamam-celeste-ao-azul-das-novas-fardas-que-vao-custar-18-milhoes-1636946#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/cgd-escapa-a-onda-de-prejuizos-entre-os-maiores-bancos-portugueses-1636941
http://www.publico.pt/economia/noticia/taxa-de-solidariedade-do-irs-e-fim-das-deducoes-nos-escaloes-mais-altos-geraram-120-milhoes-1636939?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-esta-entre-os-paises-europeus-com-os-precos-da-energia-mais-caros-1636846
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pcp-admite-apresentar-mocao-censura-ao-governo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juros-no-credito-habitacao-aumentam-abril-pelo-8-mes-consecutivo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/contas-externas-portugal-defice-82-milhoes-marco
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-tem-segundo-gas-mais-caro-da-europa-impostos/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/salgado-recusa-demitir-se-e-responsabiliza-toda-a-gestao-do-ges=f871506
http://expresso.sapo.pt/nicolas-sarkozy-propoe-fim-da-igualdade-dos-estados-na-uniao-europeia=f871503
http://expresso.sapo.pt/mais-de-metade-dos-trabalhadores-nao-tem-o-12-ano=f871192
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Carga fiscal deste ano afinal não baixa 

 

Notícias ao Minuto 

- Orçamento Salários voltam a valores pré-troika com chumbo do Ratton 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Comunicado Oficial; O Instituto de Acção Social das Forças Armadas; 
Reestruturação ou Desmantelamento, incluindo a Apropriação do Património Erigido e Pago 
Maioritariamente pelos Militares 
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http://economico.sapo.pt/noticias/carga-fiscal-deste-ano-afinal-nao-baixa_193916.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/222209/salarios-voltam-a-valores-pre-troika-com-chumbo-do-ratton
http://www.aofa.pt/rimp/IASFA_Situacao_reestruturacao_comunicado_2014MAI20.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EXERCÍCIO DE COMBATE À POLUIÇÃO - “GILÃO 2014” 

Marinha - EXERCÍCIO DE COMBATE À POLUIÇÃO - “ESPOL 2014” 

Marinha - BOIAS ONDÓGRAFO DA MADEIRA REPARADAS NO CENTRO DE  

INSTRUMENTAÇÃO MARÍTIMA DO IH 

Força Aérea - Estação de Radar N.º 1 assinala 18.º Aniversário 

Força Aérea - Centro de Treino de Sobrevivência recebe Adidos Militares em Portugal 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Exercicio-de-Combate-a-Poluicao-GILAO-2014.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Exercicio-de-Combate-a-Poluicao-ESPOL-2014.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Boias-ondografo-da-Madeira-reparadas-no-Centro-de-Instrumenta%C3%A7%C3%A3o-Maritima-do-IH.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-580-estacao-de-radar-n-1-assinala-18-aniversario
http://www.emfa.pt/www/noticia-581-centro-de-treino-de-sobrevivencia-recebe-adidos-militares-em-portugal
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0522/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



